
Pořadové číslo:  40/3.4.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku 

statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku 

p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2, 

p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, části pozemku p.č. 2155 /1, ostatní 

plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako pozemek p.č. 2155/36 ostatní 

plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova za pozemky 

204/4 ost. plocha o výměře 18 m2, p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 

ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -

27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. 

Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-

Město, IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve 

prospěch statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit směnu nemovitých věcí uvedených 

ve variantě I. Tato varianta je pro statutární město ekonomicky výhodnější než zbývající varianty a 

bude tím vyřešeno i užívání pozemků v majetku PSS Přerovská stavební a.s., Přerov statutárním 

městem Přerov. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost 9.6.2017 a souhlasí se směnou nemovitých věcí uvedených v 

návrhu usnesení. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  projednala  žádost dne  21.6.2017 a doporučila schválit záměr směny nemovitých 

věcí uvedených v návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.7.2017 schválila záměr statutárního města Přerova - směnu 

nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. 

Záměr směnit uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 17.5. 

do 31.5.2018. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 podala Zastupitelstvu města Přerova  schválit směnu 

nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova  na svém zasedání dne 19.2.2018 nepřijalo návrh usnesení – schválit 

směnu nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Radě města Přerova dne 31.5.2018 byly předloženy následující varianty návrhu usnesení. Rada města 

Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit VARIANTU I. – viz. návrh usnesení. 

 

VARIANTA I 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1, 

ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 m2, části 

pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako 

pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v majetku statutárního 

města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 

m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 

6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. 

Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, 

IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č.1. 

 

VARIANTA II 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 

207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 m2, 

části pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako 

pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v majetku statutárního 

města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 



m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 

6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. 

Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, 

IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout  o záměru statutárního města 

Přerova nájmu pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 234/4  o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 o 

výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s. 

vše v k.ú. Přerov, za cenu 100,- Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné obohacení, dle znaleckého 

posudku předloženého PSS Přerovskou stavební a.s., Přerov ve výši 92.200,- Kč/rok za užívání 

pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření nájemní smlouvy a 

12.800,- Kč/rok za užívání pozemků p.č. 204/4 a 234/4 za období tři roky zpětně do data uzavření 

nájemní smlouvy, vše v k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - nájem 

pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 234/4  o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 o výměře 24 m2 a část 

pozemku p.č. 2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov, za 

cenu 100,- Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné obohacení, dle znaleckého posudku předloženého 

PSS Přerovskou stavební a.s., Přerov ve výši 92.200,- Kč/rok za užívání pozemků p.č. 2167/7, p.č. 

4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření nájemní smlouvy a 12.800,- Kč/rok za užívání 

pozemků p.č. 204/4 a 234/4 za období tři roky zpětně do data uzavření nájemní smlouvy, vše v k.ú. 

Přerov. 

 

VARIANTA III 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 

207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 m2, 

části pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako 

pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,      v majetku statutárního 

města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 

m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 

6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. 

Přerov, v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, 

IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout  o záměru statutárního města 

Přerova nájmu pozemků pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 4969/5 o výměře 24 m2 a část 

pozemku p.č. 2167/7 o výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., vše v k.ú. Přerov za 

cenu 40,- Kč/m2/rok včetně úhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 17.680,- Kč/rok za užívání 

pozemků p.č. 2167/7, p.č. 4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření nájemní smlouvy a 720,- 

Kč/rok za užívání pozemku p.č. 204/4 za období tři roky zpětně do data uzavření nájemní smlouvy vše 

v k.ú. Přerov. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova  - nájem 

pozemků p.č. 204/4 o výměře 18 m2, p.č. 4969/5 o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7 o 

výměře 418 m2 v majetku PSS Přerovská stavební  a.s., vše v k.ú. Přerov za cenu 40,- Kč/m2/rok 

včetně úhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 17.680,- Kč/rok za užívání pozemků p.č. 2167/7, p.č. 

4969/5 za období od 19.04.2017 do data uzavření nájemní smlouvy a 720,- Kč/rok za užívání 

pozemku p.č. 204/4 za období tři roky zpětně do data uzavření nájemní smlouvy vše v k.ú. Přerov. 

 

 

 

 



K Variantě I : 

 

     Na pozemky p.č. 207/1 a 208/1 v ul. Jateční byla  v minulosti uzavřena mezi výše uvedenými 

subjekty smlouva o smlouvě budoucí kupní. Prodej nebyl zrealizován z toho důvodu, že uplynula v ní 

sjednaná lhůta pro uzavření kupní smlouvy a smlouva pozbyla platnosti. Tyto  pozemky se staly 

následně obsahem žádosti PSS Přerovská stavební a.s., Přerov o směnu pozemků – viz. návrh 

usnesení. Na pozemku p.č. 234/4 v k.ú. Přerov je místní komunikace v majetku statutárního města 

Přerova a bylo by vhodné, aby i pozemek byl v majetku statutárního města Přerova. 

 

K Variantě II a III: 

 

      Znaleckým posudkem, který PSS Přerovská stavební a.s., předložila, byla stanovena úhrada za 

bezdůvodné obohacení v souvislosti s bezesmluvním užíváním pozemků v majetku PSS Přerovské 

stavební a.s., Přerov statutárním městem Přerov a to ve výši 12.800,- Kč/rok za pozemky p.č.  204/4, 

p.č. 234/4 oba v k.ú. Přerov, které má PSS Přerovská stavební a.s., Přerov v majetku 6 let a 92.200,- 

Kč za pozemky p.č. 2167/7, p.č. 4969/5, oba v k.ú. Přerov, které má PSS Přerovská stavební a.s., 

Přerov v majetku od dubna 2017. Tržní cena nájmu  dle znaleckého posudku  činí 100,- Kč/m2/rok.     

 

      K uplatnění bezdůvodného obohacení - pozemek p.č. 234/4 ost. plocha je veden v pasportu 

komunikací jako místní komunikace, je zde veřejná parkovací plocha a příjezdová komunikace, jejichž 

investorem bylo statutární město Přerov a je jejich vlastníkem. Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. ÚS 

581/14 pokud vlastní obec místní komunikaci zřízenou na cizím pozemku, není přijatelné, aby 

samosprávný subjekt měl platit individuálnímu vlastníkovi za užívání jeho pozemku pro veřejně 

prospěšné účely, a že vlastník pozemku proto nemá vůči takovému subjektu nárok na náhradu z titulu 

bezdůvodného obohacení ani z jiného právního důvodu. Co do výše platby za omezení vlastnického 

práva pak nelze požadovat tzv. tržní nájemné, či jinak nazvanou tržní odměnu. Vlastník komunikace 

není podnikatelským subjektem a nevlastní místní komunikaci za účelem dosažení zisku, ale k 

bezplatnému uspokojování veřejné potřeby. 

  

     Z tohoto nálezu analogicky vyplývá, že tržní nájemné, které bylo stanoveno znaleckým posudkem 

u pozemků v majetku PSS Přerovské stavební a.s., Přerov - Varianta II. nelze aplikovat na tyto 

pozemky z důvodu, že statutární město je neužívá za účelem dosažení zisku.  

Statutární město se v případě nájmu pozemků v jeho vlastnictví, na kterých není provozována 

podnikatelská činnost řídí vnitřním předpisem č. 12/2017, kde stanovuje nájem dle Výměru MF ČR č. 

1/2018, uveřejněného v Cenovém věstníku MF ČR, částka 13/2017 maximální roční nájemné ve výši 

40,- Kč/m2. Z výše uvedených  důvodu je ve Variantě III. doporučováno nájemné včetně úhrady za 

bezdůvodné obohacení bez pozemku p.č. 234/4 v obou případech  ve výši 40,- Kč/m2. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 207/1, p.č. 208/1 se nachází v ul. Jateční, pozemek p.č. 2155/1 v ul. Komenského a jsou 

ve vlastnictví statutárního města Přerov. Pozemky p.č. 4969/5, p.č. 2167/7 se nachází v ul. 

Komenského, pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4 se nachází v ul. Jateční a jsou v majetku PSS Přerovská 

stavební a.s. 

Statutární město Přerov obdrželo opětovně žádost PSS Přerovské stavební a.s., Přerov, o směnu 

nemovitostí uvedených v návrhu usnesení, za účelem stavby parkoviště na části pozemku p.č. 2155/1 a 

polyfunkčního domu na pozemcích p.č. 207/1 a p.č. 208/1, které jsou v majetku statutárního města 

Přerova. Jako protihodnotu nabídla pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5, část pozemku p.č. 

2167/7, které jsou v jejím majetku. Ceny pozemků vychází ze znaleckých posudků č. 107/2017 , 



258/2017, 345/2017 znalce Ing. Ctibora Hoška, kdy cena v místě a čase obvyklá byla stanovena 

následovně a činí:  

  

Pozemky v majetku statutárního města Přerova:  
- p.č. 207/1, p.č. 208/1 - 1.991.700,- Kč, tj. 3.050,-Kč/m2 ; 

  

- část p.č. 2155/, GP č. 66535-35/2017 označena jako pozemek p.č. 2155/36 – 561.200,- Kč, tj.  

2.300,- Kč/m2. 

  

Celkem 2.552.900,- Kč  

Pozemky v majetku PSS Přerovské stavební a.s.:  
- p.č. 4969/5 a část p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549-27/2017 označené jako pozemek  

p.č. 2167/8 – 1.016.600,- Kč, tj. 2.300,- Kč/m2. 

- p.č. 204/4, p.č. 234/4 – 330.000,-Kč, tj. 2.307,-Kč/m2. 

  

Celkem 1.346.600,- Kč  

Rozdíl cen ve prospěch statutárního města Přerova je 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby 

DPH, který uhradí PSS Přerovská stavební a.s., Statutárnímu městu Přerov. PSS Přerovská stavební 

a.s., uhradí Statutárnímu městu Přerov ½ nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudkůa 

geometrického plánu. 

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Přerova na svém 36. zasedání dne 19.2.2018 nepřijalo 

návrh usnesení na směnu nemovitých věcí, podala PSS Přerovská stavební a.s., Přerov opětovnou 

žádost o projednání směny s tím, že by směnou mohl být vyřešen i neoprávněný majetkový prospěch 

statutárního města Přerova, který dle názoru PSS Přerovské stavební a.s. vzniká tím, že statutární 

město Přerov užívá neoprávněně pozemky ve vlastnictví PSS Přerovské stavební a.s., Přerov a není na 

tyto pozemky uzavřena nájemní smlouva. V případě schválení směny nebude PSS Přerovská stavební 

a.s., Přerov požadovat po statutárním městu Přerov náhradu za neoprávněný majetkový prospěch za 

uplynulé období. Pokud ke směně nedojde, bude tato náhrada uplatňována a bude požadováno, aby 

byla uzavřena nájemní smlouva na pozemky ve vlastnictví PSS Přerovská stavební a.s., Přerov – 

opětovná žádost viz. příloha. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení majetkoprávních vztahů k 

pozemkům p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov a 

pozemkům p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5, části pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská 

stavební a.s., vše v k.ú. Přerov, v ul. Jateční a Komenského.  

 

 


